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ΜΙΑΔΑ ΝΞΩΠΕ Α1 

α. «θιήνηγθ» (ζπμι. βηβι. ζει. 54) 

«ημ ελςηενηθυ εμπυνημ ... είπε θαη ζεηηθά ζημηπεία.». (Πνμζζέημομε θαη ημ ηζημνηθυ πιαίζημ, γηα 

πανάδεηγμα: εθανμυζηεθε με ζηυπμ ηεκ ηεξ μηθμκμμηθήξ θνίζεξ ημο 1932.).» 

β. Ημηκςκημιμγηθή Γηαηνεία (ζπμι. βηβι. ζει. 93) 

«Σα ανηζηενά θυμμαηα ανπηθά ... οπμζηήνηλε ζημοξ Φηιειεφζενμοξ» 

γ. Γπηηνμπή Απμθαηάζηαζεξ Πνμζθφγςκ (ΓΑΠ) (ζπμι. βηβι. ζει. 153 θαη 

155) 

«Ε ειιεκηθή θοβένκεζε ... μνηζηηθή ζηέγαζε» θαη «Ε ΓΑΠ ιεηημφνγεζε ... απέκακηη ζημοξ 

πνυζθογεξ.». 

 

Α2 

 

α. Οωζηό (ζπμι. βηβι. ζει. 245) β. Οωζηό (ζπμι. 

βηβι. ζει. 49) γ. Οωζηό (ζπμι. βηβι. ζει. 219) δ. 

Θάζμξ (ζπμι. βηβι. ζει. 143) ε. Θάζμξ (ζπμι. βηβι. 

ζει. 251)  

Β1 

 

(ζπμι. βηβι. ζει. 42-43) 

 

«ημκ ειιεκηθυ πχνμ, ημ πνυβιεμα ... Ηηιειέν (1910).». 

Β2 

(ζπμι. βηβι. ζει. 211-212) 

«Οη επακαζηάηεξ αηθκηδίαζακ ... ζθμπμφξ ηεξ επακάζηαζεξ.». 

ΜΙΑΔΑ ΔΓΡΠΓΞΕ 

Γ1 

πμι. βηβι. ζει. 78-79: «Πανά ηεκ έκημκε ... πμιηηηθμφ ημπίμο». Πιενμθμνίεξ απυ 

ηεκ πεγή: 

■ Ακαθένεηαη ημ πμιίηεομα πμο μνίζηεθε με ημ ζφκηαγμα ημο 1864 (βαζηιεουμεκε δεμμθναηία). 

■ Πνμζδημνίδεηαη ημ δηθαίςμα ημο βαζηιηά: δημνίδεη θαη απμιφεη ημοξ οπμονγμφξ, δηαιφεη ηε Βμοιή. 

■ οπκή πνήζε ημο παναπάκς δηθαηχμαημξ ελαηηίαξ εκυξ πνμβιήμαημξ: ε αζηάζεηα ηςκ 

θμμμαηηθχκ ζοκαζπηζμχκ 

■ Γπηζεμαίκεηαη αθυμε έκα πνυβιεμα: πανυιμ πμο είπε ζεζπηζηεί ανπή ηεξ ιασθήξ θονηανπίαξ, 

οπήνπακ αθυμε ζοκςμμηηθμί θφθιμη θαη θμηκμβμοιεοηηθέξ θαηνίεξ. 

■ Σα παναπάκς πνμβιήμαηα εκίζποακ ηεκ πανεμβαηηθή πμιηηηθή ημο βαζηιηά θαη ηεκ πανειθοζηηθή 

ηαθηηθή ηςκ Γιιήκςκ πμιηηηθχκ. 

■ Ε πανάκμμε (θοβένκεζε μεημρεθίαξ, ελςθμηκμβμοιεοηηθά πνυζςπα) πμιηηηθή ημο βαζηιηά 

δηθαημιμγείηαη απυ ημ ζογγναθέα ςξ ζομβηβαζηηθή, αθυμε θαη ακαγθαία, ζηάζε: γηα κα δηεθπεναηςζμφκ 

δηάθμνεξ οπμζέζεηξ θαη γηα κα ζομβαδίζεη ε ειιεκηθή ελςηενηθή πμιηηηθή με αοηή ηςκ Δοκάμεςκ.Δ1 

 

πμι. βηβι. ζει. 161. : «ηηξ 10 Ζμοκίμο 1930 ... ζημ έδαθμξ ημο άιιμο θνάημοξ». 



 

 

 

Πιενμθμνίεξ απυ ημ θείμεκμ Α: 

 

■ Πνμζδημνίδμκηαη υνμη ηεξ ομθςκίαξ: 

- ζομρεθίζηεθακ μη πενημοζίεξ ηςκ ακηαιιαλίμςκ θαη ηςκ με ακηαιιαλίμςκ 

- θαηαβμιή απυ ηεκ Γιιάδα ζηεκ Σμονθία πνεςζηηθμφ οπμιμίπμο ςξ ακηάιιαγμα γηα ηεκ πανμπή 

απυ ηεκ Σμονθία ζημοξ Έιιεκεξ ηεξ Ηςκ/πμιεξ ηςκ θηεμάηςκ ημοξ. 

■ Ηνηηηθή ηεξ ομθςκίαξ 

- ανκεηηθή: πνμξ υθειμξ ηεξ Σμονθίαξ 

- ζεηηθή: μνηζηηθή εθθαζάνηζε μηθμκμμηθχκ δηαμθηζβεηήζεςκ 

πνμχζεζε ειιεκμημονθηθήξ πνμζέγγηζεξ 

■ φμθςκμ θηιίαξ, μοδεηενυηεηαξ θαη δηαηηεζίαξ 

- 30 Οθηςβνίμο 1930 

- πνμζηάηεοε ηα δφμ ζομβαιιυμεκα μένε γηα δεκ επέηνεπε κα ζομμεηέπμοκ πμιηηηθμί ή μηθμκμμηθμί 

ζοκαζπηζμμί πμο ζα ζηνεθυηακ εκακηίμκ ημοξ. 

■ φμβαζε εμπμνίμο θαη Πνςηυθμιιμ γηα ημκ πενημνηζμυ ηςκ καοηηθχκ ελμπιηζμχκ 

- ημ πνςηυθμιιμ πνμέβιεπε ηεκ έγθαηνε εκεμένςζε ηςκ δφμ 

θοβενκήζεςκ γηα ηεκ πνμβιεπυμεκε παναγγειία καοηηθήξ μμκάδαξ. 

 

Πιενμθμνίεξ απυ ημ θείμεκμ Β: 

 

■ Ηνηηηθή ηεξ ομθςκίαξ 

ζεηηθή γηα Γιιάδα: 

- εοκμσθέξ νοζμίζεηξ γηα εηζαγςγέξ θμκηάθ θαη ζαπμοκημφ 

- εθανμμγή ακαπνμζανμμγήξ δαζμμιμγίμο 

ηζυηεηα ακάμεζα ζημοξ Έιιεκεξ θαη Σμφνθμοξ οπεθυμοξ θαη ζηηξ δφμ πχνεξ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


